
BirdLife Keski-Pohjanmaa ry. 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (LUONNOS) 

 
1. Yleistä 
 
BirdLife Keski-Pohjanmaa ry (BirdLife Mellersta Österbotten rf)) toimii yhdyssiteenä toimialueensa 
lintuharrastajien välillä. Yhdistys on samalla valtakunnallisen BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistys. 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lintuharrastusta, havainnointitoimintaa, alueen linnuston 
tuntemusta ja tutkimusta, harjoittaa valistustoimintaa sekä linnustonsuojelua ja luonnonsuojelua 
yleisesti. Vuosi 2022 on yhdistyksen 45. toimintavuosi. Lisäksi vuonna 2022 yhdistyksen ylläpitämä 
Tankarin lintuasema täyttää 50 vuotta. 
 
 
2. Organisaatio 
 
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Hallitus (puheenjohtaja, kuusi 
jäsentä ja kaksi varajäsentä) toimii sääntömääräisten kokousten välillä yhdistyksen päättävänä ja 
toimeenpanevana elimenä. Hallituksen apuna toimivat suojelutoimikunta, Ornis Botnican 
toimituskunta, alueharvinaisuuskomitea, Tankarin lintuasematoimikunta, sekä venetoimikunta, 
joka myös toimii öljyntorjuntaryhmänä. Hallitus kokoontuu noin 2 kk välein ja pitää tarvittaessa 
sähköpostikokouksia. Hallitus pitää yhteyttä myös omalla WhatsApp –ryhmällään. Vuoden 2020 
keväästä alkaen jatkunut korona-pandemia on vaikuttanut toimintaan ja asettanut haasteita 
perinteiselle yhdistystoiminnalle, kokoontumisille ja retkeilylle. Digitaalisia osallistumiskanavia ja 
mahdollisuuksia on otettu käyttöön ja niitä pyritään edelleen kehittämään ja opastamaan ja 
kannustamaan jäsenistöä niiden käyttöön. 
 

  
Yhdistyksen muilla toimialueilla on seuraavia vastuuhenkilöitä: 

- BirdLife-yhteyshenkilö (puheenjohtaja ja sihteeri) 
- Havaintovastaava (Sami Salonkoski) 
- Yölaulajat (Sami Salonkoski) 
- Linnustonsuojeluvastaava (Kari Koivumäki) 
- Tankarin lintuasema (lintuasematoimikunta, asemanhoitajana Hannu Tikkanen),  
- Saaristolintulaskennat (Juhani Hannila, Hannu Tikkanen) 
- Arkistonhoitaja, tiedotusvastaava (sihteeri) 
- BirdLife Suomen edustajiston jäsenet (kaudella 2020-21 Johan Hassel, Juhani Hannila, Kari 

Koivumäki ) 
- IBA-vastaava (Kai Pynssi) 
- Webmasterit (Toni Uusimäki, Mika Kumpulainen, Hannu Haikara) 
- Rengastustoiminnan alueellinen yhteistyö (Juhani Hannila, Jukka Ylikarjula) 

 
Alueharvinaisuuskomiteassa jatkavat vuonna 2022 Jarno Rasmus (pj), Juhani Karvonen ja Mats 
Björklund.  

 
 



3. Julkaisu- ja tiedotustoiminta 
 
Yhdistyksen julkaiseman Ornis Botnica -nimisen vuosikirjan toimituksesta vastaa hallituksen 
nimeämä toimituskunta. Valmisteilla on saaristolintuihin ja Tankarin lintuaseman toimintaan 
keskittyvä julkaisu. Ornis Botnica toimitetaan kaikille jäsenille. Vanhat Ornis Botnica numerot 
toimitetaan BirdLife Suomen toimistolle skannattavaksi lintulehtiportaaliin.  
 
Kirjeitse lähetettävästä jäsentiedotteesta luovuttiin vuonna 2020. Yhdistys on ottanut käyttöön 
BirdLife Suomen tarjoaman uutiskirjeen, joka voidaan lähettää kaikille sähköpostiosoitteensa 
antaneille yhdistyksen jäsenille useamman kerran vuodessa ja ajankohtaisuus huomioiden. 
Uutiskirjettä voidaan jakaa myös muille kuin yhdistyksen varsinaisille jäsenille. Lisäksi yhdistys 
ottaa kantaa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista paikallisissa tiedotusvälineissä. 
Yhdistys tiedottaa jäsenille myös BirdLife-lehden yhdistyspalstalla, BirdLife Suomen sähköisessä 
uutiskirjeessä, yhdistyksen verkkosivuilla,  facebook-sivuilla, yhdistyksen whatsapp -ryhmässä ja 
muilla sosiaalisen median kanavilla sekä verkkosivuillaan.  
 
Yhdistys ylläpitää internetsivuja, joka pyritään sisällöllisesti saamaan ajan tasalle vuoden 2022 
aikana. Vuonna 2020 joulukuussa Yahoon tarjoama sähköpostilista poistui käytöstä. Hallitus 
selvittää vuoden 2022 aikana mahdollisen korvaavan sähköpostilistan tarpeen. Yhdistyksen 
ylläpitämänä toimii aktiivisesti WhatsApp-ryhmä, jossa on tiedotettu alueellisesti 
mielenkiintoisista havainnoista ja muista ajankohtaisista asioista. Larus -lintukerholla on oma 
WhatsApp –ryhmä, samoin alueharvinaisuuskomitealla, Tankarin lintuasematoimikunnalla ja 
Pietarsaaren seudun lintuharrastajilla (Jeppisbongare). 
 
 
4. Retkeily- ja koulutustoiminta 
 
Yhdistys järjestää yleisölle ja jäsenille suunnattuja linturetkiä. Kalajoella järjestetään syys-lokakuun 
vaihteessa perinteikäs lintuharrastustapahtuma Oktobirdfest. Yhdistyksessä toimii BirdLife 
Suomen linturetkikummeja, jotka järjestävät yleisölinturetkiä ja lapsille suunnattuja linturetkiä.  
Tilauksesta yhdistys järjestää myös lintuaiheista koulutus- ja retkeilytoimintaa esim. kouluille, 
yhdistyksille ja yrityksille TYHY-toiminnan muodossa. Toukokuun 2022 alussa järjestetään 
koulutusta yhdistyksen uusille lintukävelyoppaille Arto Kalliolan (Turun lintutieteellinen yhdistys ja 
BirdLife Suomi) opastuksella. 
 
Yhdistys osallistuu mm. seuraavien BirdLife Suomen organisoimien tapahtumien tiedottamiseen ja 
järjestämiseen paikallistasolla: 
  

- Pihabongaus (tammikuu) 
- Tornien taisto (7.5.2022) 
- Bongaa päivä pihalla (7.5.2022) 
- Pönttöbongaus (kesäkuu) 
- Joutsen- ja valkoposkihanhibongaus (syys-lokakuu) 
- World Bird Watch (lokakuu) 
- 100 lintua – kampanja (koko vuosi) 
- Vuoden lintu (vuonna 2022 pikkulokki ja naurulokki) 

 



Yleisötapahtumia järjestetään myös yhteistyössä muiden paikallisten yhteistyötahojen kanssa. 
 
Yhdistys järjestää myös omalla toimialueellaan tammikuun pinnakisan, kevätrallin touko-
kesäkuussa (myös ekorallisarja), terassirallin heinäkuussa sekä Kalajoen syksyisen linturallin syys-
lokakuussa. Vuoden tauon jälkeen pyritään järjestämään koko lokakuun kestävä yhdistysten 
välinen ystävällismielinen pinnakisa BirdLife Keski-Pohjanmaan sekä  Merenkurkun ja Pohjois-
Pohjanmaan Lintutieteellisten yhdistysten kesken. Lintukerho Larus järjestää toimialueellaan 
elorallin elokuussa. Kisoilla pyritään aktivoimaan jäsenistöä retkeilemään sekä keräämään tietoa 
maakuntamme linnustosta.  
 
 
5. Nuorisotoiminta ja lintukerhot 
 
Toimintavuoden aikana edistetään lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, joilla saadaan lapsia ja 
nuoria kiinnostumaan lintuharrastuksesta. Tiedotetaan alueen kouluja BirdLife Suomen Lintuvisa – 
aineistosta. Lasten lintuviikolla toukokuussa järjestetään lapsille ja nuorille tapahtumia esimerkiksi 
tarjoamalla kouluille opastettuja linturetkiä.   
 
Kokkolan luontokoulun lasten ja nuorten luontokerhon kanssa suunnitellaan ja tehdään 
yhteistyötä mm. lintukurssien ja retkiopastusten muodossa. Kokkolan luontokokoelma Kiepin 
kunnostustyöt valmistuvat vuoden 2022 alussa ja museon lintukokoelmat mahdollistavat myös 
yhdistyksen lintuharrastustoiminnan aktivointia yhteistyössä Kiepin kanssa. 
 
Nivalan seudulla toimii lintukerho Larus. Laruksen ydintoimintaan kuuluvat kokoontumiset noin 
kahdesti kuussa sekä syys- että kevätkaudella ja retket. 
 
6. Tutkimustoiminta 
 
BirdLife Keski-Pohjanmaan, BirdLife Suomen ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksen 
organisoimat alueelliset ja valtakunnalliset tutkimus- ja havaintojenkeruuohjelmat jatkuvat 
edelleen. Näitä ovat mm. faunistiset katsaukset, harvinaiset pesimälajit, petoruutuseuranta, 
pöllöt, päiväpedot, yölaulajat, vesilintulaskennat, saaristolintulaskennat, talvilintulaskennat, 
ruokintapaikkatutkimus, vuoden lintu -projekti, muutonseuranta, sisämaan seurantapyynti ja 
rengastustoiminta. Lisäksi yhdistys osallistuu myös BirdLife Suomen valtakunnallisiin 
projektitutkimuksiin. Yhdistyksen jäsenet suorittavat linnustolaskentoja ja -tutkimuksia myös 
omilla tutkimusalueillaan. Lisäksi suoritetaan tarpeen mukaan toimeksiantoina 
linnustotutkimuksia BirdLife Keski-Pohjanmaan alueella.  
 
Yhdistyksen hallinnon alla toimiva Tankarin lintuasema, joka viettää 50 vuotisjuhlaa vuonna 2022, 
jatkaa omaa tutkimustoimintaansa aiempaan tapaan toiminnan painottuessa 
saaristolintulaskentoihin, rengastukseen ja muutonhavainnointiin. Tankarin lintuaseman 
päärakennusten sisäremontit valmistuvat vuoden 2022 aikana ja toimintaan aktivoidaan mukaan 
uusia miehittäjiä. BirdLife Keski-Pohjanmaan Tankarin lintuasema on mukana Yliopistokeskus 
Chydeniuksen kolmivuotisessa YMPYRÄ –hankkeessa, jossa kehitetään pilottitutkimusten avulla 
tekoälyä tunnistamaan mm. luonnonääniä ja lajeja. Tankarin lintuasema on mukana hankkeessa 
lintujen yömuuton seurannan automatisointipilotilla. Automaattiset äänentallennuslaitteet ovat 



keränneet dataa lintuasemasaarella ja äänentunnistusohjelmaa kehitetään erottamaan 
automaattisesi yötaivaalta kuuluvat lajit. 
 
 
7. Linnustonsuojelu 
 
Yhdistys seuraa toimialueensa linnustossa ja luonnossa tapahtuvia muutoksia sekä ottaa kantaa, 
antaa lausuntoja ja tekee aloitteita linnuston- ja luonnonsuojelua koskevissa kysymyksissä ja 
hankkeissa (esim. ympäristövaikutusten arvioinnit, ympäristölupa-asiat, kaavoitusasiat ja muut 
maankäyttöhankkeet). Hallituksen apuna toimiva suojelutoimikunta valmistelee suojeluasioita. 
 
Tärkein havaintojenkeruukanava on nykyisin valtakunnallinen Tiira-havaintotietokanta. 
Yhdistyksen vastuuhenkilönä Tiiran osalta toimivat Toni Uusimäki, Antti Pesola, Sami Salonkoski, 
Jurgen Lehmann ja Jukka Österberg. 
 
Yhdistyksen toimialueella on viisi valtakunnallista IBA (Important Bird Areas) -aluetta, joille 
yhdistys on nimennyt kohdevastuuhenkilöt. Yhdistys avustaa asiantuntijana eri toimijoita 
lintutornien ja retkeilyrakenteiden suunnittelussa sekä antaa asiantuntijalausuntoja maankäytön 
suunnitteluhankkeissa. Yhdistys ylläpitää myös rekisteriä toimialueensa lintutorneista. 
Yhdistyksessä toimii pelastusviranomaisen apuna öljyntorjuntatyöryhmä. Yhdistys toimii 
yhteistyössä viranomaisten (poliisi ja pelastusviranomainen) kanssa ja antaa kiireellisissä 
tilanteissa lintuja koskevaa asiantuntija-apua. Yhdistys on mukana alueellisessa 
viranomaisyhteistyöryhmässä, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelurikosten torjunta ja 
ennaltaehkäisy. Ryhmä on perustettu vuonna 2018 ja siihen kuuluvat Tulli, Poliisi, Rajavartiolaitos, 
Metsähallituksen erävalvonta, ELY-keskus, BirdLife Suomi ja BirdLife Keski-Pohjanmaa. BirdLife 
Keski-Pohjanmaata edustaa ryhmässä Juhani Hannila ja BirdLife Suomea Johan Hassel. Ryhmä 
kokoontuu pari kertaa vuodessa ja pitää yhteyttä omassa WhatsApp – ryhmässä. 
 
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkoalueen alueellisessa merimetsoyhteistyöryhmässä 
Birdlife Keski-Pohjanmaan edustajana on Jukka Ylikarjula (varalla Juhani Hannila). Jukka Ylikarjula 
edustaa yhdistystä myös alueellisessa merikotkaryhmässä. 
 
Loukkaantuneiden luonnonvaraisten lintujen hoitopiirin toimintaa pyritään laajentamaan ja 
yhteistyötä viranomaisten ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa jatketaan. Lintuharrastajat hoitavat 
vuosittain kymmeniä loukkaantuneita tai hoitoa tarvitsevia lintuja ja antavat neuvoja 
luonnonvaraisten loukkaantuneiden lintujen hoidossa. Aluehälytyskeskus, poliisi ja yksittäiset 
ihmiset ottavat vuosittain useasti yhteyttä linnuista ja niiden pelastamisesta, talteenotosta tai 
auttamisesta. Neuvontaa loukkaantuneiden lintujen auttamisesta pyritään saamaan yhdistyksen 
nettisivuille. Yhdistyksen lintujen hoitopiirin nimilista saatetaan ajan tasalle. 
 
 
8. Talous 
 
Yhdistyksen talous pohjautuu jäsenmaksuihin, Tiira-aineistojen myyntiin sekä satunnaisiin 
tilaustutkimuksiin. 
 
 



9. Muu toiminta 
 
Yhdistys osallistuu Birdlife Suomen ja luonnontieteellisen keskusmuseon koulutustilaisuuksiin sekä 
BirdLife Suomen edustajiston työhön.  
 


